
உங்களுக்கு ்கவலை்கள் அலைது க்கள்வவி்கள் 
உள்்ளதா? நீங்கள் கேச வவிரும்பு்கிறரீ்க்ளா?

கசாகைாததரன் க்கன்்டனில, ேலகவறு  

வவிவதாங்களும் ஆதரவு கசலவ்களும் உள்்ளன. 

இங்கே, நீஙகேள் தலைப்பு மற்றும் இைககேகான 

பிரிவின் மூைம் ஒரு கேண்ணகாட்டதலத 

கேகாணபபீரகேள். கேடினமகான சூழநநிலைகேளில் 

ஆ்ைகாசலன பபறவும் உதவி பபறவும் தயஙகே 

்வண்டகாம். ்தலவப்பட்டகால், ஆ்ைகாசலன 

லமயஙகேளின் மூைம் பமகாழநிபபயரப்பகாளரகேள் 

அலழககேப்ப்டைகாம்.

ஹெல்பலைன்்கள்

ேதின்்ம வயதினர்களுக்்கான ஹெல்பலைன்

அனுதநினமும் ்தலவப்படும் குழநலதகேள் மற்றும் பதநின்ம 
வயதநினரகேளுககு இைவச ஆ்ைகாசலன மற்றும் உதவி.
ப்்ரகா ஜூபவன்டயூட:  
www.147.ch | beratung@147.ch | 147 | SMS 147

ஹேறகறார்களுக்்கான ஹெல்பலைன்

அனுதநினமும் குடும்பததநிலுள்ள பபற்்றகாருககுரிய 
பிரசசலனகேள், ்மகாதல்கேள், அல்ைது பநருககேடிகேளு்டன் 
இருககும் பபற்்றகாரகேள், குடும்பஙகேள், மற்றும் 
பரகாமரிப்பகாளரகேளுககு இைவச ஆ்ைகாசலன மற்றும் உதவி.
பபற்்றகாரகேளின் அவசரகேகாை அலழப்பு:  
www.elternnotruf.ch | 24h@elternnotruf.ch | 0848 35 45 55

ஹேரியவர்களுக்்கான ஹெல்பலைன்

அனுதநினமும் கேடினமகான சூழநநிலைகேளில் உதவி மற்றும் 
ஆதரவுககு இைவச அலழப்பு ்சலவகேள்.
உதவும் கேரம்: www.143.ch | 143

குழநலத்கள் ்மறறும் ேதின்்ம வயதினர்கள்

குழநலத்கள் ்மறறும் ேதின்்ம வயதினர்களுக்கு உ்ளவவியல 
கசலவ

18 வயது வலரயிைகான குழநலதகேள் மற்றும் பதநின்ம 
வயதநினரகேளின் உளவியல் பநருககேடிகேலள சமகாளிப்பதநில் 
ஆதரவு மற்றும் சநிகேநிசலச, பபற்்றகார, குடும்பம், மற்றும் 
சூழநநிலைகேளின் ஆ்ைகாசலன.
Solothurn: kjpd.solothurn@spital.so.ch |032 627 17 00
Olten: kjpd.olten@spital.so.ch |032 627 18 50
Grenchen: kjpd.grenchen@spital.so.ch | பவளி்நகாயகாளிகேள்  
 கேநிளினிக மூைம் பதநிவு Solothurn:032 627 17 00
Balsthal:  kjpd.balsthal@spital.so.ch | பவளி்நகாயகாளிகேள் 

கேநிளினிக மூைம் பதநிவு Solothurn:032 627 17 00

இல்ளஞர ேவிரசசலன்களுக்்கான ஆகைாசலன ல்மயம்

வகாழகலகேயின் பல்்வறு கேட்டஙகேளில், பநருககேடிகேளில், 
மற்றும் ்மகாதல்கேளில் 14 முதல் 25 வயதுககுடபட்ட 
குழநலதகேள், பதநின்ம வயதநினரகேள், மற்றும் இளம் 
பருவததநினரகேளுககு இைவச ஆதரவு. 
பதகாலை்நகாககு ்சகா்ைகாததரன்-கேநிபரன்பசன்: perspektive-so.ch
jugendberatung@perspektive-so.ch |032 626 56 20

ஹேறகறார்கள், குடும்ேங்கள், ்மறறும் க�ாடி்கள்

தாயவழி ்மறறும் தநலதவழி ஆகைாசலன

லகேககுழநலதகேள் மற்றும் இளம் குழநலதகேளு்டன் இருககும் 
குடும்பஙகேளுககு சுகேகாதகாரம், வளரசசநி, மற்றும் கேல்வி குறநிதது 
இைவச ஆ்ைகாசலன.  
muetterberatung-so.ch | info@muetterberatung-so.ch

்காம்ேஸ்

கேல்வி மற்றும் அன்றகா்ட ்கேள்விகேள் குறநிதது பபற்்றகாரகேள், 
குடும்பஙகேள், மற்றும் பரகாமரிப்பகாளரகேளுககு இைவச ஆதரவு 
மற்றும் ஆ்ைகாசலன.  
www.kompass-so.ch | mail@kompass-so.ch |032 624 49 39 

உறவுமுலற ேவிரசசலன்களுக்கு சிற்பபு அலுவை்கம், க்கன்்டன் 
கசாகைாததரன்

கூட்டகாணலம, குடும்பம், கேரப்பம், மற்றும் பகாைநியல் கேல்வி 
்பகான்ற தலைப்புகேளில் வகாழகலகேயின் பல்்வறு பகுதநிகேளில் 
ஆ்ைகாசலன மற்றும் ஆதரவு. www.fabeso.ch
Solothurn: solothurn@fabeso.ch |032 622 44 33
Grenchen: grenchen@fabeso.ch |032 652 19 22
Olten: olten@fabeso.ch |062 212 61 61
Breitenbach: breitenbach@fabeso.ch |061 781 34 49

ஹவ்ளிநாட்டினர்களுக்்கான ஆகைாசலன ல்மயம்

இரணடு ்தசஙகேளின் பதகா்டரபு, குடி்யற்ற சட்டம், சமூகே 
பகாதுகேகாப்பு சட்டம், தநிருமணம் மற்றும் குடும்பச சட்டம், மற்றும் 
பகாகுபகாடுகேளுககு எதநிரகாகே பகாதுகேகாப்பு ்பகான்றலவகேள் 
பதகா்டரபகான பிரசசலனகேள் குறநிதது சட்ட தகேவல்கேள் மற்றும் 
சமூகே ஆ்ைகாசலனகேள்.
www.frabina.ch | info@frabina.ch |032 621 68 60

்மனம்/உ்டல ரீதிய்மான ்கஷ்டங்கள்

ஹேரியவர்களுக்்கான உ்ளகநாயவியல

18 வயது மற்றும் அதற்கு ்மற்பட்ட பபரியவரகேளின் மன 
்நகாய் மற்றும் தீவிரமகான வகாழகலகே பநருடிககேடிகேளுககு 
ஆதரவு மற்றும் சநிகேநிசலச.
மனநை மருததுவம், உளவியல், மற்றும் உளமருததுவம் 
பதகா்டரபகான கேநிளினிககுகேள்: info.pd@spital.so.ch |032 627 11 11
Solothurn: ambi-solothurn.pd@spital.so.ch |032 627 14 60
Olten: ambi-olten.pd@spital.so.ch |062 311 52 10
Grenchen: ambi-grenchen.pd@spital.so.ch |032 627 18 20

புறறுகநாய லீக் கசாகைாததரன்

புற்று்நகாய் உள்ளவரகேளுககும் அவரகேளின் உறவினரகேளுககும் 
ஆ்ைகாசலன, ஆதரவு, மற்றும் பரகாமரிப்பு. 
solothurn.krebsliga.ch | info@krebsliga-so.ch
Solothurn / Grenchen: 032 628 68 10
Olten: 032 628 68 18
Breitenbach: 061 781 19 54

நுலரயீரல லீக் கசாகைாததரன்

நுலரயபீரல் மற்றும் சுவகாச ்நகாய்கேள் உள்ளவரகேளுககும் 
அவரகேளின் உறவினரகேளுககும் ஆ்ைகாசலன மற்றும் ஆதரவு.
www.lungenliga-so.ch | info@lungenliga-so.ch
Solothurn / Grenchen: 032 628 68 28
Olten: 062 206 77 55
Breitenbach: 061 785 70 10
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வயது ஹதா்டரோன ேவிரசசலன்கள்

்பகரா ஹசஹனக்யூட் கசாகைாததரன்

வயது மற்றும் வயதகாகுதல் பதகா்டரபகான ்கேள்விகேளுககு 
தநிட்டஙகேள், சலுலகேகேள், மற்றும் இைவச ஆ்ைகாசலன.
so.prosenectute.ch
info@so.prosenectute.ch  |032 626 59 59

அடில்மயாகும் ேவிரசசலன்கள்

Suchtberatung Perspektive Solothurn-Grenchen

்சகா்ைகாததரன் மற்றும் கேநிபரன்பசன் பகுதநியில் 
அடிலமயகானவரகேள், உறவினரகேள், மற்றும் அவரகேளின் 
சூழநநிலைகேளுககு அடிக்ஷன் கேவுன்சநிைநிங ப்ரஸபபகடிவ் 
்சகா்ைகாததரன்-கேநிபரன்பசனின் இைவச சலுலகே.
perspektive-so.ch
beratungstellen@perspektive-so.ch |032 626 56 30

அடிக்ஷன் ்கவுன்சிைிங அடிக்ஷன் ஹெல்ப ஈஸ்ட்

்்டகாரபனக, கேயூ, ்கேகாஸகேன், ஓல்்டன், தகால் மற்றும் 
தநியரஸடீன் பகுதநியில் அடிலமயகானவரகேள், உறவினரகேள், 
மற்றும் அவரகேளின் சூழநநிலைகேளுககு இைவச சலுலகே.
suchthilfe-ost.ch
info@suchthilfe-ost.ch |0800 061 535 அை்ை து 062 206 15 35

வன்முலற

குறறவா்ளி்களுக்கு வன்முலற ஹதா்டரோன ஆகைாசலன 
ல்மயம்

வன்முலற பயன்படுததநியவரகேள், அல்ைது அடுதது வன்முலற 
ந்டககும் என்று பயப்படுபவரகேளுககு இரகேசநியமகான இைவச 
ஆ்ைகாசலன ்சலவ.
beratunggewalt.so.ch | beratunggewalt@ddi.so.ch |032 627 29 92

ோதிக்்க்பே்டவர்க்ளின் உதவவிக்்கான ஆகைாசலன ல்மயம் 
ஆர்காயூ கசாகைாததரன்

உ்டல் ரீதநியகாகே, மனநநிலை பதகா்டரபகாகே, அல்ைது பகாைநியல் 
வன்முலறயகால் பகாதநிககேப்பட்டவரகேளுககு மற்றும் அவரகேளின் 
உறவினரகேளுககு இைவச ஆதரவு மற்றும் ஆ்ைகாசலன.
opferhilfe-ag-so.ch
beratungsstelle@opferhilfe-ag-so.ch |062 835 47 90

ஹேண்களுக்்கான ்கா்பேவி்டம் ஆர்காயூ கசாகைாததரன்

வடீடு வன்முலறயகால் பகாதநிககேப்பட்ட பபணகேள் மற்றும் 
அவரகேளின் குழநலதகேளுககு ஆ்ைகாசலன, பரகாமரிப்பு, 
பின்பதகா்டரதல், மற்றும் தஙகுமநி்டம். 
frauenhaus-ag-so.ch
beratung@frauenhaus-ag-so.ch | 24h-Hotline:062 823 86 00 

நிதி ேவிரசசலன்கள்

்க்டன் ்மறறும் ேட்ஹ�ட் ஆகைாசலன ஆர்காயூ 
கசாகைாததரன்

நநிதநி சநிககேல்கேள் குறநிதது இைவச ஆ்ைகாசலன மற்றும் ஆதரவு.
schulden-ag-so.ch
ag-so@schulden.ch |0800 061 535 அல்ைது062 206 15 35 

கே்டன் குறநிதது ஆ்ைகாசலன:
Aarau/Solothurn:062 822 82 11  
தநிஙகேள் – பவள்ளி 8.30 – 12.30 மணி்நரம்
Grenchen:032 653 09 15

படபஜட குறநிதது ஆ்ைகாசலன:
Aarau: info@budgetberatung-aargau.ch |062 822 84 34  
தநிஙகேள் – பவள்ளி 8.30 – 12.30 மணி்நரம்
Solothurn: info@budgetberatung-so.ch |062 822 84 34  
தநிஙகேள் – பவள்ளி 8.30 – 12.30 மணி்நரம்

சமூ்க ஆகைாசலன ்கரி்டாஸ் கசாகைாததரன்

மதம் அல்ைது ்தசநியதலதப் பபகாருடபடுததகாமல், அன்றகா்ட 
வகாழகலகே, நநிரவகாகேம், கூட்டகாணலம, அல்ைது பணம் பற்றநி 
்கேள்விகேள் குறநிதது இைவச ஆ்ைகாசலன. caritas-solothurn.ch
Solothurn / Grenchen:  
sozialberatung@caritas-solothurn.ch |032 623 08 91
Olten / Starrkirch-Wil: 
sozialdienst.katholten@st.-marien-olten.ch |032 287 23 14

முக்்கிய்மான வலைதத்ளங்கள்்

www.hebsorg.ch மனநைம், உ்டல் ஆ்ரகாககேநியம், 
ஊட்டசசதது, உ்டற்பயிற்சநி, வன்முலற, அடியகாகுதல், 
படபஜட, மற்றும் கே்டன் பதகா்டரபகான தகேவல்கேள் மற்றும் 
ஆதரவு ்சலவகேளு்டன் இருககும் வலைததளம்.

www.wie-gehts-dir.ch மனநைம் பதகா்டரபகான தகேவல்கேள், 
உதவிககுறநிப்புகேள், மற்றும் ஆதரவு ்சலவகேளு்டன் 
இருககும் வலைததளம்.

www.so.feel-ok.ch ஓய்வு, ்வலை, அடிலமயகாகுதல், 
பநருககேடிகேள், வன்முலற, உ்டல், சட்டம், ்பகான்ற 
தலைப்புகேள் குறநிதது இலளஞரகேள் மற்றும் 
பபற்்றகாரகேளுககேகான வலைததளம்.

www.maedchenbeschneidung.ch பபண 
விருதத்சதனம் தடுப்பு பதகா்டரபகாகே குடும்பஙகேளுககு 
ஆ்ைகாசலன.

www.zwangsheirat.ch பகாதநிககேப்பட்டவரகேள் மற்றும் 
நநிபுணரகேளுககு இைவச ஆதரவு மற்றும் ஆ்ைகாசலன.

www.safezone.ch பகாதநிககேப்பட்டவரகேள், உறவினரகேள், 
மற்றும் ஈடுபகாடுள்ளவரகேளின் அடிலமயகாகுதல் 
பிரசசலனகேள் பதகா்டரபகாகே ஆன்லைன் ஆ்ைகாசலன.


